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Haberler / Ekonomi Haberleri / Teknik tekstil ihracatnda cumhuriyet tarihi rekoru

Teknik tekstil ihracatnda
cumhuriyet tarihi rekoru

SON HABERLER

Medikal tekstillerden otomotiv sektörüne, savunma sanayiden
jeotekstil ürünlerine, kompozit malzemelerden akll tekstillere
kadar çok geniŷ bir alanda hayatmzda yer alan teknik tekstiller;
2020’nin ilk yarsnda 1,2 milyar dolar ihracatla tüm zamanlarn en
yüksek Ocak – Haziran dönemi ihracat rekorunu krd.
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Chevron, Noble
Energy'i satn alacak

Yazlk koleksiyon
depoda kald

TCMB yeniden VŐOP'ta
iŷlemlere baŷlad

AB Liderleri salgnn
sonuçlaryla mücadele
için ekonomik kurtarma
paketi üzerinde anlaŷt

Uskumru vurgunu!
Halde 3.5, restoranda
110 lira

Çeyrek altn fiyatlar
bugün ne kadar
oldu?æ20 Temmuz 2020
anlk ve güncel çeyrek
altn kuru fiyatlar

Maske, koruyucu tulum-önlük gibi
medikal tekstil ürünlerinin iç piyasada
talebi karŷlamas ve dünyada 70’ten
fazla ülkeye yardm gönderilmesi
Türkiye’nin 'teknik tekstiller' alanndaki
gücünü yanstmaya devam ediyor.
Dünyada 107 milyar dolarlk ihracat
pazar bulunan 'teknik tekstiller' için ArGe ve inovasyon yatrmlar hz
kesmeden sürerken, Türkiye’nin 'teknik
tekstil' ihracatnn yl sonuna kadar 2
milyar dolarn üzerine çkmas ve
küresel ihracatta payn hzla artrmas
hedefleniyor.
Teknik tekstillerin, Türkiye tekstil
sektörünün vizyonunu ŷekillendireceŁini
ŐTHŐB Yönetim Kurulu Baŷkan Ahmet
ve sektöre
yüksek katma
deŁerAyn zamanda analitik çerezler de
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanc deneyimini artran teknik
özellikleri desteklemek
için kullanyoruz.
Öksüz

kullanyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanz detayl bilgi için tklaynz.
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Kurulu Baŷkan Ahmet Öksüz: ‘’Haziran’da teknik tekstil ihracatmz yüzde 196
artarak 349 milyon dolar, Ocak – Haziran döneminde ise yüzde 39 artarak 1,2
milyar dolar deŁerinde gerçekleŷti. Salgn döneminde sektörümüzün stratejik
önemi bir kez daha anlaŷlmŷ oldu. Hammadde temininde yurtdŷna baŁl olmayan
sektörümüz, pandemi snavndan baŷaryla çkmay bildi. Ancak bu baŷary
sürdürülebilir klmak için firmalarmzn uluslararas standartlara uygun üretim
yapmalarn teŷvik etmeli, daha rekabetçi yapya ulaŷmak için ilave çözümler
üretmeliyiz. Bu kapsamda ilgili Bakanlklarmz ile gerçekleŷtirdiŁimiz görüŷmelerde
kiŷisel koruyucu donanm ürünlerinin Devlet Malzeme Ofisi’ne hibe karŷlŁ ihracat
gerçekleŷtirilmesi uygulamasnn revize edilmesi gerektiŁini ifade etmiŷtik.
Bakanlklarmz da 1 ihracata karŷn 1 hibe uygulamasn geniŷleterek düzenlemeye
gitti. Medikal tekstil ürünlerinde dünya lideri olabilecek alt yapya ulaŷtk. Bu alt yap
gücümüzü koruyarak küresel talepleri karŷlamak adna daha proaktif olmalyz’’
dedi.
Kirlenmeyen, nefes alan, s tutan tekstil ürünleri
Daha katma deŁerli ihracat için geleceŁin teknik tekstillerde olduŁunu vurgulayan
Öksüz: ‘’ŐTHŐB olarak çalŷmalarmz bu çerçevede yürütüyoruz. Teknik tekstillerde
tasarmla birlikte iŷlevsellik de öne çkyor. Teknik tekstil sektörü nanoteknolojik,
kirlenmeyen, nefes alan, s tutan tekstil ürünleri üretmenin yannda; otomotiv
tekstilleri, inŷaat, tarm gibi alanlarda da diŁer sektörlere kolaylaŷtrc çözümler
sunuyor’’ dedi.
Dünyann en büyük 6’nc, Avrupa’nn en büyük 2’nci büyük tedarikçisi Ticaret
BakanlŁ’nn destekleri ve 14 teknik tekstil firmasyla birlikte ‘Teknik Tekstillerde
Dijital Dönüŷüm ve Őnovasyon’ çalŷmasn hayata geçirdiklerini ifade eden Ahmet
Öksüz ŷöyle devam etti: ‘‘UR-GE projemizle firmalarmzn dijital dönüŷümlerinde
öncü rol alarak firmalarmzn Sanayi 4.0 entegrasyonunun tamamlamasn
hedefliyoruz. Ayrca ŐTÜ ile baŷlattŁmz Türkiye’nin ilk ve tek Tezli Yüksek Lisans
program çerçevesinde sektörümüz için gereken nitelikli insan kaynaŁn artrmay
planlyoruz.’’
Yerli otomobile Türk tekstili
Otomotiv sanayinde sklkla kullanlan teknik tekstiller; dekorasyon, izolasyon,
filtreleme gibi iŷlevlerin yan sra konfor da saŁlyor. Taŷtlarn zrh kaplamalarnda
da yoŁun olarak kullanlan teknik tekstil ürünlerini emniyet kemerleri, hava
yastklar, koltuk kumaŷlar, iç giydirme ürünleri, oto klflar, koltuk klflar, filtreler,
hal tabanlar, kord bezi gibi ürünler oluŷturuyor. Yüksek teknolojili ilk yerli ve milli
otomobil ile ilgili konuŷan Öksüz: ‘‘Ülkemizi dünya arenasnda temsil edecek yerli
otomobilimiz için tekstil ve hammaddeleri sektörü olarak üzerimize düŷen tüm
görevleri yerine getirmeye, yerli ve milli aracmz TOGG’un tüm tekstil aksamlarn
Türk tekstil firmalar olarak üretmeye hazrz. Bugün dünyann en büyük 6’nc,
AB’nin en büyük 2’nci tedarikçi sektörü olarak, büyüyen Türkiye ekonomisi için
durmakszn çalŷmaya devam edeceŁiz’’ dedi.
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